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Resumo: Este trabalho apresenta a utilização de um 

novo dispositivo que, ao ser adaptado na máquina de 

ensaios de impacto Charpy presente nos Laboratórios do 

Centro Universitário da FEI, possibilita que a mesma 

realize ensaios de impacto em que o corpo de provas 

seja rompido apenas por forças axiais (tração). 

1. Introdução 
A separação de um corpo sólido em duas ou mais 

partes, pela ação de um esforço, e chamada fratura, e a 

capacidade de absorver energia até que essa fratura 

ocorra e a tenacidade do material que constitui esse 

corpo [1].  

No ensaio convencional de tração a tenacidade pode 

ser quantificada através de um gráfico de tenção em 

função da deformação, representando a energia 

absorvida por unidade de volume do material. Já no 

ensaio Charpy a tenacidade representa apenas a energia 

absorvida pela amostra até a fratura. Variáveis como 

forma e tamanho da amostra, geometria e profundidade 

do entalhe, velocidade do ensaio, entre outras, 

influenciam nos resultados do ensaio [2]. Sendo assim o 

objetivo deste trabalho foi projetar, construir e validar 

um dispositivo que promovesse mudanças na forma de 

ensaio de impacto Charpy, submetendo o corpo de 

provas a apenas cargas axiais, possibilitando, talvez, a 

obtenção de novas informações. Isso poderia permitir 

que ensaios já existentes de custo mais elevado fossem 

substituídos por este, além de abrir caminho para que 

novos estudos sejam realizados. 

2. Metodologia 
O dispositivo foi concebido a partir de ideias 

presentes na literatura e também a partir das condições 

impostas pela máquina de ensaios. Inicialmente foram 

projetados vários modelos de acordo com o dimensional 

da máquina e então simulados em um software de 

elementos finitos a fim de avaliar se as condições 

mínimas de resistência e rigidez estavam sendo 

atendidas. Somente após isso foi feita a usinagem dos 

componentes. 

O corpo de provas utilizado para os ensaios foi 

idealizado e adaptado a partir da norma [3]. 

Os ensaios em si foram realizados aproximadamente 

da mesma forma que o ensaio convencional de impacto 

Charpy, com a principal diferença sendo o 

posicionamento do corpo de provas no martelo do 

pêndulo, fazendo com que a amostra se desloque junto 

ao mesmo até o momento do impacto, e também a 

colocação de um novo dispositivo na base da máquina. 

3. Resultados 
A figura 1 apresenta imagens dos dispositivos 

prontos já montados na máquina de ensaios. Os 

dispositivos pareceram atender bem aos requisitos de 

resistência e rigidez conforme foi previsto, assim como 

a proposta de realizar um ensaio por impacto em que a 

amostra fosse submetida a apenas cargas axiais. 

Na figura 2 é possível observar um exemplo de um 

dos corpos de prova ensaiados. Nota-se que, conforme o 

esperado, a amostra se rompeu na seção mais fina. 

 

 
Figura 1 – Dispositivos para ensaio de impacto à tração. 

 

 
Figura 2 – Corpo de provas antes e após o ensaio de 

impacto à tração. 

 

4. Conclusões 
Nos ensaios já realizados o dispositivo pareceu 

cumprir o objetivo de realizar ensaios de impacto por 

tração. Os corpos de prova já ensaiados se romperam da 

forma esperada e apresentaram valores próximos de 

energia absorvida até a fratura (em média 75 J). No 

entanto alguns estudos ainda precisam ser feitos a fim 

de validar o dispositivo. 
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